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DSU innan TV4

— Med utgångspunkt från RIDAS 2019 

— Genomgång av underlag och 
sammanställning av tidigare, fokus på kontroll 
av att ”allt viktigt finns på plats” (beräkningar 
mm). Fokus på övergripande system (älv, yttre 
nät, vägar) och dammens eget system 
(kraftförsörjning, vinterdrift, stighastighet-KAS
mm)

— Inspektion (eller platsbesök)

— Workshop tillsammans med dammägaren för 
riskidentifiering, analys och värdering
─ Yttre hot (vilka yttre händelser kan påverka)
─ Inre hot (vilka svagheter är kända)
─ Identifiering av potentiella felmoder
─ Värdering av felmoder utifrån BK-systemet
─ Förslag på riskhanteringsåtgärder
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DSU med TV4

— Omfattande dokument som ger 
information om olika metoder

— Pågående uppdrag där olika frågor 
uppkommit: 
─ Vilka metoder bör vi använda? Är det som vi 

tidigare gjort tillräckligt?
─ Hur ska vi värdera? 
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Riskanalysmetoder
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- Bra att det behovet av att analysera risker tydliggörs
- Praktisk vägledning till hur analyser kan göras…?

?

-
-

?
-
Ej metod
Då det finns specifika frågor, tex 
avbördning eller fyllningsdamm

Specifika frågor, tex betongdammar
-

Vad har vi använt oss av?



Exempel: FMEA (feleffektanalys)

— Exempel: FMEA rekommenderas, men det beskrivs inte HUR. 

— Praktiska svårigheter att ”bryta ner” en anläggning 

— Vilken NIVÅ ska vi ligga på med värderingen? Komponentnivå? 
Funktion? Felmod?
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FMEA: exempel (del av FMEA-analys)
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ID Enhet Delsystem 
som enheten 
ingår i

Huvudfunktio
n som 
enheten ingår 
i

Enhetens 
funktion

Krav på 
prestanda för 
enheten

Verifierad 
prestanda för 
enheten

Felmod för 
enheten

Felorsak för 
enheten

Feleffekt för 
delsystemet

Feleffekt för högsta 
systemnivå

Metoder för 
upptäckt av 
felmod

Metoder 
för 
hantering 
av felmod

Fy
lln

in
gs

da
m

m
 s

om
 o

lik
a 

en
he

te
r

1 Tätkärna Fyllningsdam
m 1, 2 och 3

Dämmande Tätande Tillräckligt tät, 
inga sprickor 
el. andra 
svaghetszoner

XXX Bristande täthet 
på grund av tex 
sprickor, 
sättningar, tjäle, 
uppluckring, 
bristande 
packning

Läckage 
genom 
dammen leder 
till 
materialtrans
port från 
tätkärnan. 

Materialtransport 
från tätkärnan

Fortskridande 
materialtransport 
kan leda till piping, 
sjunkhål/sättningar 
av 
uppströmsslänt/dam
mkrön [....] […] kan 
totalt dammhaveri 
ske. ...

Automatisk 
läckageöver
vakning, 
vst-rör, 
visuell 
tillståndsko
ntroll

Beredska
psåtgärde
r? 

2 Filter Fyllningsdam
m 1, 2 och 3

Dämmande Förhindra 
mtrl.transport 
från 
tätkärnan, 
dränera ut 
läckage

Uppfylla 
filterkriterier 
enl. RIDAS

XXX Filtrerar ej 
material från 
tätkärnan. 

Filtret förmår 
inte stoppa 
upp 
materialtrans
port från 
tätkärnan vid 
läckage 
genom 
tätkärnan.

Materialtransport 
genom filtret

-''- " "

Stödfyllning
Stödbank
xxx 
(dränage?)

 u
ts

ko
v 

so
m

 e
ns

ki
ld

 d
el

Vajer Utskov x Avbördande Överföra 
lyftkraft från 
spel till lucka

ska ha viss 
säkerhet mot 
brott och 
kontrolleras 
vid inspektion

Vajer byts med 
intervall ca 10 år.

Går av eller 
lossnar i linlås

Korrosion, 
utmattning 
(?), felaktig 
najning, xxx

Luckvajern på ena 
sidan går av. Luckan 
drar snett/fastnar…

Utskov B kan inte 
öppnas. 

Upptäcks 
vid försök 
till körning. 

Beror på 
driftsituat
ion och 
vad som 
händer. 

Spelmaskineri 
- (kan delas 
upp i 
ytterligare 
minder delar)

Utskov x Avbördande Överföra kraft 
från elmotor 
till vajer

?

Elmotor Utskov x Avbördande Omvandla 
elektrisk kraft 
till mekanisk

Märkström i 
förhållande till 
belastning?

Lucklager -
 å 

Utskov x Avbördande ?



FMEA/PFMA

— Enligt litteratur betraktas PFMA (potentiell 
felmodsanalys) som en 
”dammsäkerhetsanpassad” version av FMEA

— PFMA är “en process för att systematiskt
identifiera, beskriva och värdera olika sätt som
dammanläggningen kan haverera under 
fördefinierade lastförhållanden”

— PFMA används av många organisationer 
världen över
─ Stor användning i USA
─ Rekommenderas av World Bank

— AFRY har goda erfarenheter av PFMA-
processen bland annat vid DSU-arbete

— Använda tillsammans med checklistor i TV4
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EJ TYDLIGT HUR 
VÄRDERING BÖR 
GÖRAS

Sannolikhet att  
inträffa

— Förslag på skalvärden 1-6

— Ej sannolikhet (finns ej grund för 
exakthet) (ges ändå förslag till höger)

— Praktiska svårigheter: 
─ Analysnivå (komponent – funktion –

felmod?)
─ Hur bör värdering göras?
─ Hur ska siffran sättas – ska vi väga in 

saker som upptäcktsmöjlighet, 
felutveckling etc?

─ Multiplikation?
─ Använda sätt: 
─ 1. Använda BK-klassning

─ 2. Värdering enligt FMECA (till höger) med 6-
gradig skala och multiplikation?

Tex: K2*K3*K4*K5*K6/(6^5)*6
2019-10-27 |9



DSU och RIDAS 2019 TV4
Konsultperspektivet, reflektioner

Jonas Persson, Norconsult





RIDAS 2019 TV4 – tolkning av syftet

11

 Tydligare budskap och stöd för dammägaren att bedriva 
mer kontinuerligt dammsäkerhetsarbete

 Guide till ett mer systematiserat dammsäkerhetsarbete

 Högre ambitionsnivå - dammägaren styrs mer än 
tidigare till att skaffa större kunskap och information om 
dammanläggningen (fylla kunskapsluckor)…

 …därför bättre stöd än tidigare för dammägaren att nå 
erforderlig säkerhetsnivå (t.ex. beskrivning av olika 
riskhanteringsmetoder)





RIDAS 2019 TV4 – förändringar mot tidigare arbetssätt

12

Före TV4:

 En del tidiga DSU-uppdrag liknade tidigare 
FDU-uppdrag - ”fullständig utvärdering”. Oftast 
mindre dammägare.

 En del DSU-uppdrag var mer inriktade på att 
fylla kunskapsluckor – behovsanpassad 
omfattning. Ofta workshop med scenario-
analys. Oftast stora dammägare med god 
insyn i RIDAS utvecklingsarbete.

 Några få DSU-uppdrag utgick från de olika 
stegen i DSU-processen (figur). Endast stora 
dammägare…





RIDAS 2019 TV4 – förändringar mot tidigare arbetssätt

13

Före TV4:

 En del tidiga DSU-uppdrag liknade tidigare 
FDU-uppdrag - ”fullständig utvärdering”. Oftast 
mindre dammägare.

 En del DSU-uppdrag var mer inriktade på att 
fylla kunskapsluckor – behovsanpassad 
omfattning. Ofta workshop med scenario-
analys. Oftast stora dammägare med god 
insyn i RIDAS utvecklingsarbete.

 Några få DSU-uppdrag utgick från de olika 
stegen i DSU-processen (figur). Endast stora 
dammägare…

Efter TV4:

 Inte jättestora förändringar mot tidigare (gäller 
främst uppdrag åt stora dammägare)

 Mer fokus på beskrivning av anläggningen 
(systemnedbrytning till rimlig nivå)

 Fortums upplägg med PFMA och felmodsanalys 
tycker vi är bra, och bör fortfarande vara OK (TV4)

 Mer systematiserat kring scenarioanalys – så att 
inget missas. Stämmer av mot checklista och/eller 
hot- och felmodsmatris

 Små dammägare behöver hjälp med tolkning av 
TV4

 Ungefär samma upplägg oavsett 
dammsäkerhetsklass





RIDAS 2019 TV4 – förändringar mot tidigare arbetssätt
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Efter TV4 – vår tolkning och upplägg av DSU-uppdrag 
(hittills):

 Tidig diskussion med dammägaren om fokusområden 
(kunskapsluckor) och metodik

 Anläggningsbeskrivning enl. RIDAS 2019 – dela upp i 
huvudfunktioner, bra grund

 Platsbesök eller fördjupad inspektion (om det är dags för det) 
– viktigt att lära känna anläggningen

 Behov av kompletterande utredningar/analyser? Kan de 
göras inom uppdraget? Annars kunskapslucka.





RIDAS 2019 TV4 – förändringar mot tidigare arbetssätt
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Efter TV4 – vår tolkning och upplägg av DSU-
uppdrag (hittills):

 Sammanställning av anläggningens unika 
förutsättningar inför workshop – checklista med 
inre/yttre hot

 Workshop med scenarioanalys (PFMA) – helt 
avgörande att vara väl förberedd (föreg. punkt)

 Sammanvägda värderingar per felmod (”lokal” och 
sedan global) – kritikalitetsindex alt. BK…

 …vissa dammägare vill arbeta med riskregister –
detta är fortfarande ”under utveckling” för oss





RIDAS 2019 TV4 – reflektioner

16

Diskussionspunkter om DSU/TV4 som förekommit med våra 
kunder (dammägarna) och med Lst:

 ”Vad säger egentligen TV4 – kan vi köra på som vi gjort tidigare, 
d.v.s. mer som traditionella FDU-uppdrag?”

 ”Lst kräver att vi måste göra en fördjupad inspektion under DSU-
uppdraget, trots att en nyligen är utförd – måste vi göra det?”

 Olika tolkningar avseende riskhanteringsmetoder:
 Hur många olika metoder behöver/bör man använda för en och samma 

anläggning? Räcker det med en eller två?

 Det kan bli ett problem när dammägare och Lst tolkar TV4 olika – Lst kan 
som tillsynsmyndighet kräva oskäligt mycket arbete för dammägaren…

 …det är viktigt att kravnivån blir rätt och rimlig med avseende på 
dammsäkerhetsklass samt på dammägarens resurser och dammbestånd
– framförallt för en liten dammägare kan arbetsinsatsen annars bli 
oöverstiglig



Vad vi tror är viktigt och önskemål

Svårighet

— Risk att olika värderingssystem tolkas olika 
om olika dammägare arbetar olika – svårt för 
dammägare, konsulter och myndigheter

— Att förstå hur en analys praktiskt ska gå till på 
en ”lagom nivå” – risk att det läggs mycket 
fokus på nya metoder men att det inte ger 
mervärde

— Extra svårt för mindre dammägare med få 
dammar och lite personal – mindre resurser

— TV4 kan uppfattas som att det mesta är helt 
nytt och att det krävs mycket mer arbete än 
tidigare för dammägarna – var det tanken?

Önskemål

— Att olika dammägare har likartade 
värderingssystem - både för dammägarna, för 
konsulterna och för myndigheterna – Ny BK?

— Behov av tydligare definierad (minsta) 
kravnivå på metodik och arbetsomfattning

— Tydliga exempel på hur olika metoder 
praktiskt kan användas. Genomarbetade 
exempel för två anläggningar (inte bara för en 
liten komponentdel). En stor med hög 
klassning och en liten med låg klassning. 
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Vad ser vi framåt

+ Ägarna är mer involverade– bra

+ Att risker analyseras i större utsträckning –
bra

+ Mer systematiserad hantering av 
avvikelser/risker (register) - bra

+/- Mer tid på riskanalyser – finns det risk att 
vi lägger för mycket tid på analysmetodik?

Viktigt: detta är en läroprocess för alla och det 
kommer ta lite tid att hitta rätt

Behov av att hitta lämplig detaljeringsnivå.

Teknikfokus – organisatoriska frågor

Viktigt att våga testa nytt och vara öppen

Viktigt att nya metoder leder till förbättrad 
säkerhet (efter ett tag)
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